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DESAFIOS E CAMINHOS 
DA RASTREABILIDADE 
BOVINA NO BRASIL

E
m fevereiro de 2002, o MAPA pu-
blicava a primeira instrução nor-
mativa do Sisbov (Sistema Brasi-
leiro de Identificação e Certifica-

ção de Origem Bovina e Bubalina). Ho-
je, 20 anos depois, podemos dizer que 
a partir dessa publicação o assunto 
rastreabilidade entrou na pauta do dia 
a dia dos pecuaristas de todo o País. 

Esse poderia ser o início da histó-
ria sobre como o Brasil se tornou o pri-
meiro país do mundo a possuir con-
trole individual de todos os bovinos 
enviados para o abate, porém, esses 20 
anos foram marcados por altos e bai-
xos e, até hoje, não temos um consen-
so sobre o tema que seja pacificado.

O que aprendemos nesse período:

1 A rastreabilidade bovina é uma re-
alidade e está no nosso dia a dia;

2 Ela é uma das principais ferramen-
tas de segurança alimentar;

3 A identificação oficial do Sisbov é a 
garantia da procedência dos animais; 

4 O Sisbov, desde 2002, mantém a 
exportação brasileira para União 

Europeia;

5 As garantias do Sisbov são sólidas: 
identificação individual, certifica-

ção de terceira parte, vistorias e au-
ditorias recorrentes;

6 O protocolo de exportação para a Eu-
ropa é a certificação mais segura do 

mundo, pois valida 100% dos animais;

7 A rastreabilidade Sisbov é a forma 
mais simples, eficiente e segura de dar 

transparência para os mercados com-
pradores da nossa produção pecuária.

Como ferramenta de rastreabili-
dade coletiva, existe a GTA (Guia de 
Trânsito Animal), no entanto, quais 
garantias ela fornece e qual a sua fina-
lidade como documento de trânsito? 
A GTA possui dados de natureza pes-
soal e que dizem respeito apenas ao 
produtor e aos órgãos de fiscalização, 
gerando informações que servem, ex-
clusivamente, para efeito de vigilân-
cia e defesa sanitária e devem, e só po-
dem, serem utilizadas para esse fim. 

Ela é uma garantia para o coletivo, 
em situações onde um problema in-
dividual pode fazer o todo ser com-
prometido, como por exemplo, em 
uma carga de 36 animais que apre-
sente inconformidade em um único 
animal, por ser coletivo, todos os 36 
animais ficarão comprometidos e, 
por sua vez, toda a propriedade de 
origem também, podendo esse com-
prometimento se expandir para o 
município, estado e até o país inteiro. 

A GTA é um controle coletivo do 
rebanho, mas o uso da identificação 
individual com numeração oficial é a 
forma que possibilita mapear e iso-
lar o animal. A partir desse monitora-
mento, identificam-se os animais que 
conviveram diretamente com animal 
inconforme e, assim, evita-se o blo-
queio de lotes maiores ou interdições.

Com 210 milhões de bovinos no 
País, o uso do controle coletivo ge-
ra riscos para todos e a rastreabili-
dade individual é a forma que o pro-
dutor rural pode comercializar os 
seus animais com segurança.

Mas isso basta? Hoje as atenções 
estão voltadas para a maneira como 
o animal foi produzido, quais recur-
sos foram utilizados e se houve pre-
juízos ao meio ambiente. Com base 
em vários desses questionamentos, 
listo os nossos próximos desafios:
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1 Dar transparência às informações 
referentes à produção sustentável;

2 Unir a cadeia para encontrar e apli-
car soluções, definindo ações e o 

valor agregado de cada elo;

3 Viabilizar a certificação e auto-
controle como formas de acelerar 

o processo;

4 Vincular na carne da gôndola as in-
formações sobre a sua produção 

sustentável;

5 Conscientizar o consumidor para 
que exija essas garantias, seja da 

carne servida no D.O.M até a ofereci-
da na merenda escolar. 

A rastreabilidade é para toda a ca-
deia e quando todos os animais en-
viados para o abate possuírem as ga-
rantias sanitárias e de sustentabili-
dade oferecidas pela rastreabilidade 
individual e certificação de terceira 
parte, vamos fazer da nossa pecuá-
ria, que já é de excelência, a mais se-
gura, confiável e verde do planeta. ■
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